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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) I de seneste år er problemet med 

selskabers skatteundgåelse blevet stadig 

større og er kommet stærkt i fokus i 

Unionen og globalt. Det Europæiske Råd 

erkendte i sine konklusioner af 18. 

december 2014 det presserende behov for 

at gøre fremskridt med indsatsen for at 

bekæmpe skatteundgåelse såvel globalt 

som på EU-plan. Kommissionen har i sin 

meddelelse med titlen "Kommissionens 

arbejdsprogram for 2016 — Tiden er ikke 

til "business as usual"16 og 

"Kommissionens arbejdsprogram 2015. En 

ny start"17 udpeget indførelsen af et 

system, hvor overskud beskattes i det land, 

hvor de er skabt, som en prioritet. 

Kommissionen har også udpeget behovet 

for at imødekomme samfundets krav om 

fairness og gennemsigtighed på 

skatteområdet som en prioritet. 

(1) I de seneste år, især efter 

afsløringerne af forskellige 

skatteskandaler, har selskabers 

skatteundgåelse været på dagsordenen og 

har givet anledning til stærke og 

berettigede krav til regeringer, både på 

nationalt plan og inden for rammerne af 

det internationale samarbejde, om at 

træffe konkrete og effektive 

foranstaltninger med henblik på at sætte 

en stopper for dette fænomen. Det 

Europæiske Råd erkendte i sine 

konklusioner af 18. december 2014 det 

presserende behov for at gøre fremskridt 

med indsatsen for at bekæmpe 

skatteundgåelse såvel globalt som på EU-

plan. Kommissionen har i sin meddelelse 

med titlen "Kommissionens 

arbejdsprogram for 2016 — Tiden er ikke 

til "business as usual"16 og 

"Kommissionens arbejdsprogram 2015. En 

ny start"17 udpeget indførelsen af et 

system, hvor overskud beskattes i det land, 

hvor de er skabt, som en prioritet. 

Kommissionen har også udpeget behovet 

for at imødekomme samfundets krav om 

fairness og gennemsigtighed på 
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skatteområdet som en prioritet. På trods af 

alle de intentioner, der er givet udtryk for, 

er der imidlertid et presserende behov for 

en indsats. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015)0610 af 27. oktober 2015. 16 COM(2015)0610 af 27. oktober 2015. 

17 COM(2014)0910 af 16. december 2014. 17 COM(2014)0910 af 16. december 2014. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Offentligheden bør være i stand til 

at få indsigt i alle aktiviteter i en koncern, 

hvis koncernen har etableret virksomheder 

i Unionen. For koncerner, der kun udøver 

aktiviteter inden for EU gennem 

datterselskaber eller filialer, skal 

datterselskaberne og filialerne 

offentliggøre rapporten for det ultimative 

moderselskab og gøre den tilgængelig for 

offentligheden. Af hensyn til 

proportionalitets- og 

effektivitetsprincippet bør forpligtelsen til 

at offentliggøre og sikre tilgængeligheden 

af rapporten imidlertid begrænses til 

mellemstore eller store datterselskaber 

etableret i Unionen, eller filialer af en 

sammenlignelig størrelse, der er oprettet i 

en medlemsstat. Anvendelsesområdet for 

direktiv 2013/34/EU bør derfor udvides til 

at omfatte filialer oprettet i en medlemsstat 

af en virksomhed, der er etableret uden for 

Unionen. 

(6) Offentligheden bør være i stand til 

at få indsigt i alle aktiviteter i en koncern, 

hvis koncernen har etableret virksomheder 

i Unionens medlemsstater. For koncerner, 

der kun udøver aktiviteter i Unionens 

medlemsstater gennem datterselskaber 

eller filialer, skal datterselskaberne og 

filialerne også offentliggøre en rapport og 

gøre den tilgængelig for offentligheden. 

Forpligtelsen til at offentliggøre og sikre 

tilgængeligheden af rapporten bør gælde 

for alle datterselskaber etableret i 

medlemsstaterne, eller alle filialer, der er 

oprettet i en medlemsstat. 

Anvendelsesområdet for direktiv 

2013/34/EU bør derfor udvides til at 

omfatte filialer oprettet i en medlemsstat af 

en virksomhed, der er etableret uden for 

Unionen, og som har en konsolideret 

nettoomsætning på over 40 000 000 EUR. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) For at give borgerne tilstrækkelige 

oplysninger til at kunne vurdere de 

multinationale selskabers bidrag til 

velfærden i de enkelte medlemsstater bør 

oplysningerne anføres pr. medlemsstat. 

Oplysningerne vedrørende de 

multinationale selskabers aktiviteter bør 

desuden vises med en høj detaljeringsgrad 

i forbindelse med visse 

skattejurisdiktioner, der giver anledning 

til særlige udfordringer. For alle andre 

tredjelandsaktiviteter bør oplysningerne 

vises i aggregeret form. 

(9) For at give borgerne tilstrækkelige 

oplysninger til at kunne vurdere de 

multinationale selskabers bidrag til 

velfærden i de enkelte medlemsstater bør 

oplysningerne anføres pr. jurisdiktion på et 

ikkeaggregeret grundlag, uanset om 

aktiviteterne finder sted i en medlemsstat 

eller ej. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at identificere de 

skattejurisdiktioner, for hvilke der skal 

anvendes en høj detaljeringsgrad, bør 

Kommission tillægges beføjelser i henhold 

til artikel 290 i TEUF til at udarbejde en 

fælles EU-liste over disse 

skattejurisdiktioner. Listen bør udarbejdes 

på grundlag af visse kriterier i bilag 1 til 

meddelelse fra Kommissionen til Europa-

Parlamentet og Rådet om en ekstern 

strategi til effektiv beskatning 

(COM(2016) 24 final). Det er af særlig 

betydning, at Kommissionen gennemfører 

passende høringer som led i det 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i henhold til principperne i 

den interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning, som blev godkendt af Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen i 

afventning af undertegnelsen. For at sikre 

lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter bør Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig modtage 

alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter bør have systematisk adgang til 

udgår 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne pålægger de ultimative 

moderselskaber, der henhører under deres 

nationale lovgivning og som har en 

konsolideret nettoomsætning på over 750 

000 000 EUR, samt virksomheder, der 

henhører under deres lovgivning, som ikke 

er tilknyttede virksomheder, og som har en 

nettoomsætning på over 750 000 000 

EUR, hvert år at udarbejde og 

offentliggøre en rapport om 

selskabsskatteoplysninger. 

Medlemsstaterne pålægger de ultimative 

moderselskaber i store koncerner som 

defineret i artikel 3, stk. 7, der henhører 

under deres nationale lovgivning, og store 

virksomheder som defineret i artikel 3, 

stk. 4, der henhører under deres nationale 

lovgivning, og som ikke er tilknyttede 

virksomheder, hvert år at udarbejde og 

offentliggøre en rapport om 

selskabsskatteoplysninger. 

Or. en 

 

 


